POZVÁNKA

Odborný seminář protivýbuchové prevence
Legislativní povinností provozovatelů a poznatky z praxe v jejich naplňování
Zajištění protivýbuchové bezpečnosti provozu je nedílnou součástí zajištění komplexního systému BOZP na pracovišti.
Základní povinnosti provozovatelům v oblasti protivýbuchové bezpečnosti ukládá Nařízení Vlády č.406/2004 Sb
(implementace směrnice evropského parlamentu a rady 1999/92/EC, aktuálně rovněž pod označením ATEX 153)
Přijměte prosím pozvání na seminář zaměřený na dobrou praxi v této oblasti, který bude doplněný rovněž o praktické
ukázky výbuchu a prezentací moderních způsobu konstrukční protivýbuchové prevence.
KDY: 12. 5. 2022
KDE: VVUÚ a. s., Pikartská 1337/7, 716 00 Ostrava-Radvanice
CENA: 2 400,- + DPH
www.vvuu.cz

PROGRAM
09:30 – 10:00

Registrace

10:00 – 10:10

Úvod

10:10 – 10:30

Teorie vzniku výbuchu
Základní podmínky a principy výbuchových dějů

10:30 – 11:00

ATEX legislativa
Základní předpisy a požadavky na bezpečnostní dokumentaci

11:00 – 11:15

Coffee Break

11:15 – 11:45

Typové zařízení a technologie s rizikem výbuchu

11:45 – 12:30

Požárně technické charakteristiky
Základní pojmy a laboratorní ukázky chování hořlavých prachů

12:30 – 13:15

Oběd

13:15 – 14:15

Moderní systémy konstrukční výbuchové ochrany

14:15 – 15:00

Praktické ukázky výbuchu - Live Explosions

15:00 – 15:30

Návštěva showroomu a ukázka produktů výbuchové ochrany

15:30 – 15:45

Coffee Break

15:45 – 16:30

Shrnutí, diskuze, závěr

17:00 – 20:00

Večeře

www.vvuu.cz

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA / REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ
Titul, Jméno a Příjmení
Funkce ve společnosti
Adresa společnosti
IČ / DIČ
Kontaktní telefon
Kontaktní e-mail
Datum
Podpis

Organizační pokyny:
Tento formulář můžete vyplnit elektronicky s elektronickým podpisem. Pokud el. podpis nemáte, vyplňte jej, prosím, elektronicky, vytiskněte, ručně podepište,
naskenujte a zašlete nám jej zpět na adresu stefanovh@vvuu.cz. Registrace bude potvrzena po přijetí registračního formuláře. VVUÚ, a.s. si vyhrazuje právo
na zrušení akce.
Odesláním registračního formuláře dáváte svolení ke zpracování osobních údajů naší společností za účelem konání akce, včetně pořízení obrazového
a zvukového záznamu za účelem další propagace těchto seminářů a společnosti VVUÚ, a.s.
Ubytování/Stravování:
V den školení bude zajištěno občerstvení po celou dobu konání.
Ubytování není zajišťováno. Doporučujeme ubytování v hotelu Taurus, nebo Jan Maria.

www.vvuu.cz

